
�سـرع الفـ�سـاد

ك���م كن���ا نتمنى نحن �لعر�قي���ن �ن جند �أمنوذجن���ا وقدوتنا 
يف �لوزي���ر �و �لنائب يف جمل�س �لربمل���ان قدوتنا يف تفعيل 
�ل�سعور بامل�سوؤولية و�لعمل �لدوؤوب يف جعل �لعر�ق ين�سى 
�لفرتة �ملظلمة �لتي مر بها طو�ل ع�س���ر�ت �ل�س���نو�ت .كانت 
هذه �المنيات مبنية على ��س���ا�س �ن من �ستوؤول �ليهم �د�رة 
�لبل���د قد �س���بق له���م و�ن �س���اركو� �ملو�طن يف �ملاأ�س���اة �لتي 
عا�س���ها دون بقية �لنا�س.لذلك البد و�ن يتفهمو� ما يطالب به 
�و يريده يف �سبيل �ن يعي�س حياة �كرث�طمئنانا و��ستقر�ر� 

ولكن ما حدث �ن �المور مل جتر كما كنا نتمناه. 
�ملو�طن �لعر�قي وجد نف�س���ه بن قطب رحى �لف�ساد و�لعنف 
ومل يجد منهما فكاكا ولكن ما جتدر �ال�س���ارة �ليه �ن �الخري 
�ي ظاه���رة �لعنف مت حتجيمها �ىل حدود بعيدة وهناك �مل 
باختفائها متاما عن �ل�ساحة �لعر�قية بجهود �لقو�ت �المنية 
وم���وؤ�زرة �ملو�طن �ل���ذي وعى دوره ومهمت���ه �لوطنية �كرث 
من �ل�س���ابق. وذل���ك من �جل �ع���ادة حلمة �ملجتم���ع �لعر�قي 
�ىل �س���ابق عهدها .ق���د ال جنايف �حلقيقة بالقول �ن �لف�س���اد 
يف موؤ�س�س���اتنا تغذى من �س���رع �لعنف و�سمن على ح�سابه 
م�س���تغال �لرتكي���ز عل���ى مكافح���ة ظاه���رة �القتت���ال وجتنيد 
�جه���زة �لدول���ة ب���كل مفا�س���لها ل�س���حق �لف���ن، و�لتباغ�س، 
و�لتباع���د ما بن مكونات �ملجتم���ع، ونعتقد باأننا جنحنا يف 

ذلك و�سننجح بدرجة �كرب يف مقبل �الأيام.
مقبل���ون عل���ى ف���رتة �نتخابي���ة جدي���دة و�ملو�طن  باالأ�س���ل 
م�س���اب بخيب���ة �م���ل كب���رية م���ن �الأد�ء غري �ملر�س���ي ملجمل 
�لعملية �ل�سيا�سية وتفرعاتها وما نتج عنها من �إخفاقات كان 
لها �لتاأثري �ل�س���لبي على �ملو�ط���ن يف بيته ويف مدينته ويف 

حمل عمله.
�ملو�ط���ن �الآن �س���ار يق���ارن ما ب���ن �ل�سيا�س���ة و�لتجارة وال 
يف���رق بينهم���ا، ويح�س���ب �ن كل من يت�س���دى لل�سيا�س���ة هو 
بال�س���رورة يه���دف �ىل �ال�س���تحو�ذ على �أكرث م���ا ميكن من 

�المو�ل الغري .
هذ� �ل�سعور �لذي ي�سعر به �ملو�طن يجب �لعمل على تغيريه 

ملن �سوف يحالفهم �حلظ يف �لفوز بثقته.
نح���ن نق���ر�أ ملفكرين وخمت�س���ن قولهم �أن �الإن�س���ان يف �آخر 
�الم���ر، وعندما ي�س���عر بدنو نهايته وهي نهاي���ة البد منها، ال 
يحلو له تذكر �و ��س���تعادة مقد�ر �الأمو�ل �لتي ح�س���ل عليها 
بط���رق �س���رعية �و غ���ري �س���رعية. وال باأن���و�ع �الطعمة �لتي 
�لتهمها �و �لق�سور و�ملنازل �لتي �متلكها ذلك �المر �سيجعله 
ي�سعر باالأمل �كرث مما يجعله ي�سعر بالفخر و�لر�سى على �نه 
�كتن���ز من �المو�ل ما �كتنز �و لب�س �أربطة �حلرير و�لبدالت 
�مل�س���توردة م���ن �ح���دث دور �الزياء يف لن���دن وباري�س، وال 

حتى �لفنادق �لتي نزلها .
يقولون �لعك�س �ن كل هذه �ال�سياء �ستجعل منه �كرث �لنا�س 
حزنا و�س���عورً� بنهاية مفجعة عندما ير�وده باأنه �سيرتك كل 
ذل���ك خلف���ه . �الآخر �لذي ي�س���تعيد ما فعل م���ن خري لالخرين 
ويتذك���ر باأن���ه قد �س���اهم يف حل م�س���كلة �و تق���دم ملعونة من 
يحتاج �ملعونة و��ستطاع منع �أذى ورد �أمانة �سيختلف عنده 
�ل�سعور . وال نعلم حال من �سولت له نف�سه �لتعدي على �ملال 
�لعام و�ال�ستحو�ذ على مقدر�ت �سعب باكمله من خالل جعل 
�لف�س���اد ديدن���ا له و�عتبار �لتحايل و�لكذب ك�س���با م�س���روعا 
ويدع���ي مالي�س في���ه من خ�س���ال �لنز�هة و�حلف���اظ على ما 
�وؤمت���ن عليه .�منياتنا  كعر�قين ما ز�لت حم�س �منيات يف 
روؤية من �مل�سوؤول �المن �لذي اليفرق بن �لعر�قين مبعيار 
�لقر�بة ونفخ �لنار نحو رغي���ف �خلبز �لذي بحوزته، بينما 
�الخرون مبو�قد مطفاأة. نحن نرنو �ىل �مل�سوؤول �الب �لذي 

النخجل من �د�ئه.

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي

�شفية املغريي

)�سامي عبد �لعزي (/ باحث �جتماعي 
�جتماعي���ة  �أ�س���باب  ثم���ة  يق���ول: 
و�قت�سادية مثل فقد�ن �ملعيل �أو كرثة 
�أفر�د �لعائلة �لو�حدة تدفع �لكثري من 
�لعو�ئل �إىل �ر�سال �أوالدها �إىل ف�ساء 
�لعمل دون تقدير حجم �الإ�سر�ر �لتي 
تلحق بهم جر�ء ذلك، وهم ي�سعون يف 
هذ� �إىل درء غائلة �لفقر �آو �لت�سول �أو 

�لت�سرد ويقبلون باأهون �ل�سر . 
�أم���ا ) علي عبد �حل�س���ن (/ مهند�س/ 
فيق���ول : رخ����س و�نخفا����س �أج���ور 
دف���ع  �الطف���ال  �و  �الإح���د�ث  �لعم���ال 
و�أ�س���حاب  �ملقاول���ن  م���ن  بالكث���ري 
�لعمل �إىل ت�سغيل �الأحد�ث مثل عمال 
�مل�سبوبات و�لزجاج و�لبناء .وهناك 
�أعمال يرتفع كبار �ل�سن عن �لقيام بها 
مث���ل �أعمال رف���ع �لقمام���ة و�لتنظيف 
و�أعمال �س���يانة �ل�س���يار�ت الأ�س���باب 
نف�س���ية و�جتماعي���ة فيما يقب���ل عليها 

�الإحد�ث ب�سهولة .
)ح�س���ن ه���ادي (/ موظ���ف/ يق���ول : 
هن���اك مهن تد�ر من قبل و�س���ط عائلي 
فيتم ��س���تخد�م �الأح���د�ث فيها وكذلك 
ثم���ة م�س���اريع ت�س���تخدم �لعائل���ة بكل 
�أفر�ده���ا مث���ل معامل �لطاب���وق حيث 
ت�س���كن �لعائلة بجان���ب �ملعمل ويقوم 
�أف���ر�د �لعائل���ة بالتن���اوب يف  جمي���ع 
�لعمل فيها . وي�س���يف :ترتفع ن�س���بة 
زيادة عمل �الأح���د�ث يف فرتة �لعطلة 
�س���يئ  وه���ذ�  و�لربيعي���ة  �ل�س���يفية 
ح�س���ن، ولكن بع�س���هم ي�ستمر بالعمل 
وينبذ �لدر��سة وي�ستمر بهذه �الأعمال 

�لتي ت�سيع م�ستقبله �لدر��سي .
�أما �لباحثة �الجتماعية ) فاتن حممد ( 
فقد قالت لنا : لقد حددت وز�رة �لعمل 
و�ل�سوؤون �الجتماعية �ملهن و�الأعمال 
�لت���ي اليجوز ت�س���غيل �الإح���د�ث فيها 
لكونه���ا، �أم���ا �أن تكون �إعم���اال مرهقة 
و�س���ارة �أو ت�س���بب �إمر��س���ا ومنه���ا 
�أو�الإعم���ال  ت�س���ممات،  �أو  �ملعدي���ة 

�لتي توؤدي �إىل �س���وء �س���لوك �حلدث 
�أخالقي���ا، وم���ن ه���ذه �الأعم���ال �لت���ي 
اليجوز ��ستغال �حلدث فيها �أو دخول 
�أماكنها، �أعم���ال �لبناء و�ملقالع و�ملهن 
�لت���ي فيها م���ادة �لر�س���ا�س و�الأعمال 
�لتي تنت�س���ر فيها ن�س���بة من �ل�س���موم 
مكافح���ة  يف  �مل�س���تعملة  و�ملبي���د�ت 
�حل�س���ر�ت ور�س �مل�ستنقعات و�أعمال 
�لغزل و�لن�سيج و�ل�سناعات �جللدية 
و�لدباغ���ة و�إعم���ال �لق���ري، و�الأماك���ن 
�لت���ي ت�س���ل فيه���ا درج���ات �حل���ر�رة 

عالية جد� و�أماك���ن �لعمل �لتي ترتفع 
فيه���ا �ل�سو�س���اء �إىل درج���ات عالي���ة 

ومعامل �ملو�د �لكيماوية. 
يف �لعهد �ل�س���ابق كان �الم���ر مفهوما 
نظ���ر� لظ���روف �حل�س���ار �ملفرو����س 
ن�س���بة  ف���ان  �أالن  �لعر�ق،�أم���ا  عل���ى 
م���ن �الإح���د�ث تعم���ل يف كل  عظم���ى 
�ملج���االت  �ملخالفة للقو�نن و�الأنظمة 
و�لتعليمات الأ�سباب كثرية يف مقدمتها 
�لو�سع �القت�سادي �ملرتدي، و�رتفاع 
م�ستوى غالء �ملعي�سة و�إرهاق �الأ�سرة 

�لعر�قية �لتي زج���ت باأوالدها يف �أي 
جم���ال من جماالت �لعمل ل�س���د نفقات 
�ملعي�سة و�الإيفاء مب�ستلزمات �الأ�سرة 
يف ظ���ل �أالزمات �لتي �أرهقت ميز�نية 
ب���دء�  �أ�س���افية  مبتطلب���ات  �الأ�س���رة 
مب�س���تلزمات �ملاأكل و�مل�سرب ومرور� 
مبقت�س���يات �لكهرباء ) كاال�سرت�ك يف 
�ملول���د�ت �لكهربائي���ة(  وحت���ى جلوء 
بع����س �الأ�س���ر يف بع����س �الأماكن �إىل 

�سر�ء �ملاء �ل�سالح لل�سرب . 
يبن لنا عدنان عبد �لهادي/  مدر�س / 

كيفية معاجلة هذه �لظاهرة فيقول : 
ميكن معاجلة �الأ�س���باب �لرئي�سة �لتي 
ميك���ن �أن حتد م���ن ت�س���غيل �الأحد�ث 
مث���ل معاجلة �الأو�س���اع �القت�س���ادية 
لكافة فئات �ل�س���عب وخا�سة �لعو�ئل 
�لفقرية وحم���ددي �لدخل، وتن�س���يط 
وق���ت  ��س���تيعاب  يف  �ملدر�س���ة  دور 
�حلدث �و �لطفل الأط���ول فرتة ممكنة 
مثل �أقامة �لدور�ت �لعلمية و�الأن�سطة 
غري �ملدر�س���ية و�لفنية لغر�س تعليق 
فرتة تو�جده خارج �ملدر�سة ومعاجلة 

ظاهرة �لت�سرب من �ملدر�سة بالو�سائل 
�لتعلي���م،  يف  و�لرتغي���ب  �مل�س���جعة 
�الإن�س���انية  وتفعي���ل دور �جلمعي���ات 
�خلا�س���ة بالطفول���ة و�الأح���د�ث للحد 
من ظاهرة �لت�س���رد كاإن�س���اء �لنو�دي 
�لك�س���فية  و�لتجمع���ات  �لريا�س���ية 
و�خلدمي���ة  �الإنتاجي���ة  و�جلمعي���ات 
�لتدري���ب  مبر�ك���ز  �الهتم���ام  وكذل���ك 
الجتذ�ب �الأحد�ث وتدريبهم على مهن 
يح�سل فيها �حلدث على مردود مادي 

و�قت�سادي ومهني .
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ت��������ق��������ري��������ر

بعد احلرب االأخرية على العراق زادت اإعداد االإحداث بل االأطفال الذين يعملون يف كل مكان، ويف كل 
االأن�شطة، وتراهم متواجدين ب�شورة الفتة للنظر ويف مواقع ي�شعب عمل احلدث او الطفل فيها مما يتقاطع مع 
القرارات والقوانني التي متنع وجود االأطفال يف مثل هكذا مواقع خطرة، وكل هذا يجري يف ظل غياب العناية  من 
قبل اجلهات املعنية بهذا اخل�شو�س وكذلك اإهمال غريب لهذه الظاهرة التي اأ�شافت ت�شوها على امل�شهد العراقي فوق 

ت�شوهه العام. )املدى( ا�شتطلعت راأي عدد من املواطنني حيال هذا املو�شوع ) ت�شغيل االأطفال ( يف اإعمال التتفق مع 
قدراتهم وتخالف القوانني .

ر����ش���ال���ة ال��ع��دد

عمالـة االطفـال.. قـ�سـيـة ت�سـتـوجـب الـحـل

وردتنا الر�شالة التالية من 
املواطن)كرمي �شاجلية( ، تعقيبا 

على اراء مدير عام ال�شركة العامة 
لل�شكك احلديدية، التي ت�شمنها 

حتقيق �شحايف ن�شرته )املدى( يف 
عددها ذي الرقم )1646( ال�شادر يوم 

االربعاء2009/11/4، نن�شرها ادناه 
عمال مببداأ حق الرد:

�أده�س���ني �أع���الن مثب���ت على لوح���ة �أمام 
�ل�سركة �لعامة لل�سكك �حلديد جاء فيه: 

)تق���وم �ل�س���ركة �لعام���ة لتنفيذ م�س���اريع 
يف  �مل�س���افرين  �أر�س���فة  بتاأهي���ل  �لنق���ل 
�ملحطة �ملركزية لل�س���كك يف بغد�د - كلفة 
�مل�سروع: 1،411،773،250 مليار دينار 

- مدة �الإجناز: 5 �أ�سهر( 
�لكثريون �س���يقولون وما �لده�سة يف هذ� 

�الإعالن، �إعالن جيد ويدل على �ل�س���فافية 
�لتي نطالب بها. نعم هذ� �س���حيح ولكن،  
وه���ذه )�للك���ن(  تذك���رين باحلديث �لذي 
لل�س���ركة  �لع���ام  �ملدي���ر  �ل�س���يد  ب���ِه  �دىل 
�لعام���ة لل�س���كك �حلدي���د جلري���دة �مل���دى 
حول �مل�ساكل �لكثرية يف �ل�سركة و�أهمها 
�لتخ�سي�س���ات �ملالي���ة و�عتم���اد �لتاأهيل 
�جلزئ���ي يف حرك���ة �لقط���ار�ت، وقط���ار 
بغد�د �لب�س���رة عاد للعمل بخم�س عربات 
�لري���ل  باأغني���ة  يذك���رين  )م�سع�س���عة( 
وحمد و�لريل هي ت�س���مية يطلقها �لعامة 
وخا�س���ة �لريفين على �لقطار، كماجاءت 
هذه �لت�سمية من �لعهد �لع�سملي و�الأ�سم 
يطلق على �لعربة �لتي ت�س���ري على �ل�سكة 
�حلديد وجترها �خليول. وقطار �لب�سرة 
عف���وً� )ري���ل �لب�س���رة( �ل���ذي ال تتج���اوز 
�سرعته 15كم ي�سلها مبدة يومن بالقليل 
) و�ح���د ل���و يروح م�س���ي هو�ي �أح�س���ن( 

و�مل�سافرون �لذين عددهم ال يتجاوز عدد 
�الأ�سابع ال ي�سلون �لب�سرة �ال ب)طلعان( 

�لروح. 
و�ملدي���ر يحر�س���ه �لل���ه من عن �حل�س���ود 
حري�س ويتباكى لعدم وجود تخ�سي�سات 
مالية لل�سركة وعليه �ن يتعامل مع �حلالة، 
و�أف�س���ل حال���ة ه���ي �ال�س���تغناء ع���ن كل 
)�سعاليك( �ل�س���كك �لع�سرة �آالف، وي�سع 
�آ�س���يوي ....و)�لطركاعة(  �أل���ف  مكانه���م 
�ملدير�لذي ي�س���كو �س���عف  �لتخ�سي�سات 
لتاأهي���ل م���اأوى قاط���ر�ت بغ���د�د ومعامل 
�ل�س���اجلية وخطوط �ل�س���كك �لتي �م�ست 
مثل حية عرجاء ، فيما �لقطار يوميا طافر 
منها لكئنما يلعب حبل، خ�س�س لكل عربة 
وقاطرة �ربعة مالين دينار لتبديل لونها 
من �الأخ�س���ر �ىل �الأزرق متاأث���رً� بالفرتة 
�لفني���ة �لزرق���اء )�لل���ه يرحمك بيكا�س���و( 
باالأل���ف  يع���دن  و�لقاط���ر�ت  و�لعرب���ات 

وعندك���م �حل�س���اب. �م���ا كلف���ة �الأيفاد�ت 
د�خلي���ًا  �ملدي���ر  �يف���اد�ت  وباخل�س���و�س 
وخارجيًا  )�س���اير ماج���الن يوميه جمان 
(  فح���دث بال ح���رج.. �لي�س من �الأح�س���ن 
تاأهيل �ل�س���بكة �ل�س���ككية و�لقاطر�ت قبل 
تاأهيل �الأر�س���فة و�س���بغ �لعربات �لنائمة 
عل���ى �الأر�س���فة م���ن دون ح����س وال نف�س 

و�لقطار�ت �لتي �كلها �جلرب.
 وده�س���تي من هذ� �الأعالن كلفة �مل�سروع 
وه���و بيت �لق�س���يد وتبل���غ 1،388،174 
ملي���ون دوالر �لت���ي ال تتنا�س���ب م���ع مدة 
�الأجناز �لتي هي خم�سة �أ�سهر فقط الغري. 
مبعن���ى ل���و �ن و�حد� يبن���ي �أربعة بيوت 
)دبل فاليوم( وكلها من �ملرمر وبجو�رها 
متنزه ومدر�س���ة وملعب �س���غري �قل ثمنا 
بكثري...وهناك ت�س���اوؤل ل���دى �ملو�طن لو 
�ن �ل�س���ركة بنت جزءً� م���ن حمطة جديدة 
�اليك���ون �المر �ج���دى؟. وب���دل �أن يعالج 

�ملدي���ر �جلديد �خلر�ب �ل���ذي حّل بعموم 
�ل�سكك وخا�سة �ملعامل �الأنتاجية،ويعيد 
تاأهيلها بزنود عمالها وفنييها ومهند�سيها 
ن���ر�ه يعمل بعك�س ذلك ويريد �الأ�س���تغناء 
عنه���م جميعًا بجة ع���دم جديتهم بالعمل.. 
وكاأن )�س���عاليك( �ل�س���كك هم �مل�سوؤولون 
�حل���روب  ولي����س  �لب�س���رة  خ���ر�ب  ع���ن 
و�ل�سيا�س���ة �لهوج���اء للدكتات���ور �ملقبور 
�س���د�م ح�س���ن وما حل بالعر�ق من دمار 

بعد �سقوطِه.
 لق���د �أ�ستب�س���ر منت�س���بو �ل�س���كك، حاله���م 
حال �أبناء �س���عبنا، بالنظ���ام �جلديد �لذي 
م���ن �أوىل مهام���ه  رف���ع �لغ���ن و�حلي���ف 
ع���ن كاهلهم بعد �س���نو�ت عج���اف. �ال �ن 
�لتجرب���ة يوم���ا بعد يوم �أثبت���ت �أن �لذين 
يجل�س���ون عل���ى من�س���ة �لق���ر�ر ال يهمهم 
�أمر )�ل�س���عاليك( بقدر ما يهمهم �ل�س���لطة 

و�لرثوة و�جلاه.

ف�س���تان بن �ملدير �ل�سابق �لذي كان ياأتي 
لعمل���ه ويذهب لبيت���ه لوحده وب�س���يارته 
�خلا�س���ة ) ب���دون جي����س �ملدي���ر �جلديد 
و�سيار�ت حمايته وحا�سيته ( و�لذي عن 
بعد تخرجه من كلية �لهند�س���ة عام 1969 
مهند�س���ًا يف ماأوى قاطر�ت بغد�د وتدرج 
يف �لوظيفة �ىل �ن ��سبح مديرً� عامًا يف 
�ل�سركة و�لذي يعرف �ل�سغرية و�لكبرية 
يف �ل�س���كك من �ملو�سل �ىل �لب�سرة، وقد 
نق���ل نهاي���ة ع���ام 2008 �ىل وز�رة �لنقل 
بقر�ر )قرقو�س���ي( من قب���ل وزيرها ليحل 
حمله �ملدير �جلديد ذو �خلربة �ل�س���عيفة 
يف ه���ذه �ملوؤ�س�س���ة �لكب���رية و�لو��س���عة 
�حلجام���ة  )يتعل���م  �لقائ���ل  باملث���ل  �آخ���ذً� 
برو�س �ليتامة(. يعني بالعربي �لف�س���يح 
)يتفي���رت برو�س���هم( وم���ن �أول يوم )�س���د 
كوره وكوره���م( وعالقته به���م اليتمناها 
�لو�ح���د لعدوه، وعام���ل فيهم �مللخ هوؤالء 

يحيله���م عل���ى �لتقاع���د و�ولئك يفي�س���هم 
و�آخ���رون ين���زل درجاته���م فيما ي�س���تبدل 
�خرين باآ�س���يوين ومنت�سبو �ل�سركة يف 
حمافظة ذي قار يلغي مديريتهم ويدجمها 
مع �لب�س���رة الأن ذي قار جري�ن �لب�س���رة 
و)�لب���اب بالب���اب(، و يت�س���رف بطريق���ة 
كيفية، الي�سرف �مل�ستحقات �ملالية �لبالغة 
بالتم���ام 31% و�لت���ي �س���رفت م���ن قب���ل 
وز�رة �ملالي���ة ويوزع �الأر��س���ي بر�حته، 
وهيئة �مل�س���اءلة و�لعد�لة وهيئة �لنز�هة 
ي�س���تنكف منه���ا، وال يقيم وزن���ا للمفت�س 
�لع���ام حيث يتدخ���ل بواليته �لت���ي يلعب 
فيها �لف�ساد )�ساطي باطي( و�ل�سد�ميون 
يلعبون فيها )ختيله( و حمفوظ �ل�س���المة 
)كاعد �أيده باملاعون و�أ�سابعه بالعيون(.

كرمي �شاجلية  

م�سكالت ومعوقات يف اداء ادارة ال�سركة العامة لل�سكك احلديدية

احمد نوفل 

كنا �س���غار� وفرحتنا بحل���ول �العياد 
جدي���دة  و�س���فها.مالب�س  الميك���ن 
وجيوب عام���رة بالعملة �ملعدنية نكاد 
نط���ري لها فرحا ونح���ن نفركها لنخرج 

�ال�سو�ت �لد�لة عليها.
�ملالب����س �جلدي���دة و�لعي���د و�لعيدية 
كلها كانت تعني ق�س���اء �وقات بهيجة 
يف �ي���ام �لعيد و�لبهجة ب�س���كل حمدد 
هي �رتياد دور �ل�س���ينما �ملنت�سرة يف 
بغ���د�د، بدء� من �س���ينما �لفردو�س يف 
منطقة �لنه�سة مرور� ب�سينما �خليام 
وغرناطة و�نتهاء ب�سينما �لن�سر �لتي 
د�أب���ت �لنخبة عل���ى �رتياده���ا لنوعية 
�الأفالم �جلديدة و�ملمي���زة �لتي كانت 

تعر�س من على �سا�ستها .
�لعيد يعني �ل�س���ينما بالن�س���بة الغلب 
�الأ�س���حى  عي���د  .منا�س���بة  �ل�س���بيان 
�أطفالن���ا  م���رت علين���ا مل يج���د  �لت���ي 
�ن  �لت���ي ميك���ن  �الأمكن���ة  و�س���بياننا 
تبعث يف نفو�سهم �لت�س���لية و�لفرحة 
فاملتنزهات �ساقت بو�فديها وزحامها 
��س���بح اليحتم���ل �أ�س���ف �ىل ذل���ك �ن 
مدينة �الألعاب �لتي كان ميكن مت�سية 
�أوق���ات �لعي���د فيها قي���ل ب���اأن �أبو�بها 
�أغلق���ت نتيجة تقاطعات م���ا بن �مانة 
بغ���د�د وم�س���تثمرها .�لتفكري و�لعمل 
عل���ى �إيج���اد �أماكن ت�س���لية ومت�س���ية 

�أوقات بهيج���ة لنا ولعو�ئلنا و�أطفالنا 
البد و�ن ي�س���تدعينا �ىل ��ستثمار دور 
�ل�سينما �لعديدة �ملنت�سرة يف �لعا�سمة 
بغ���د�د و�لت���ي �أغلق���ت �أبو�به���ا بوجه 
مرتاديه���ا من���ذ وق���ت بعيد .م���ا يبعث 
على �النزعاج �ن �لبع�س من �لبنايات 
�ملخ�س�س���ة للعر����س مت حتويلها �إىل 
خمازن، و�لبع����س �الآخر منها ال يز�ل 
مغلق �الأبو�ب تكتنفه �لظلمة وي�س���يع 
يف  �لن�س���اط  .لبع���ث  �خل���ر�ب  فيه���ا 
�ل�س���ينما، وم���ن �جل ��س���تعادة بهجة 
�اليام �ل�س���الفة البد جلهات بعينها من 
�ن تفكر مليا يف هذ� �المر و�ن ت�ساعد 
بطريقة و�أخرى �أ�س���حاب هذه �لدور 
ومالكيها ملز�ولة �لن�س���اط و��س���تعادة 

لي�س منا�س���بة �العياد بل �لليايل �لتي 
كان���ت فيها هذه �لدور ت�س���ع �ل�س���وء 
�مللون و�ل�س���ور و�عالناتها  �لبهيجة 

�لتي ت�ستوقف �ملو�طن.
هذ� �المر نخ�س به جهات بعينها على 
ر�أ�س���ها �مان���ة بغ���د�د ووز�رة �لثقافة 
و�مل�س���رح  �ل�س���ينما  بد�ئ���رة  ممثل���ة 
��س���تعد�د  عل���ى  م�س���تثمرين  وكذل���ك 
للخو����س يف ه���ذ� �جلان���ب �مله���م من 
�حلي���اة �لبغد�دي���ة. �م���ا �أن تبقى هذه 
�ل���دور عل���ى �خل���ر�ب �لتي ه���ي عليه 
كب���رية  خ�س���ارة  يعن���ي  �الأم���ر  فه���ذ� 

للمو�طن يف بغد�د .
م���ا نتمناه �ن ينربي من ينربي جلعل 

حياتنا �أكرث بهجة.

ق�شية للمناق�ش�ة

تفعيل دور ال�سينما اأ�سبح �سرورة اجتماعية


